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Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
05 (cinco) questões de Português
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais
10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos;





Você recebeu:
Caderno de Prova.
Cartão-resposta.















Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da
sala para que o substitua.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Confira os dados que estão no cartão-resposta.
Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à
numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova.
Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E
que correspondem às alternativas da questão.
Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que
corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será
anulada.
Procure responder todas as questões.
Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar
possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartãoresposta.
Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta.
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PORTUGUÊS
01. Analise o texto e responda:
“Um dia eu estava observando as árvores e cheguei à conclusão que elas são mágicas.
Elas são grandes e fortes, velhas e generosas e só desejam um pouquinho de luz, água, ar
e terra. Doam tanto e pedem tão pouco! Quase toda a magia da árvore vem da raiz. Todas
se unem. É como se estivessem de mãos dadas. Pedi uma vez para um velho pinheiro que
explicasse por que as raízes nunca se enganam quando procuram água e ele disse que as
outras árvores que já acharam água ajudam as que ainda estão procurando. As árvores se
comunicam entre si, não importa a distância. Na verdade, nenhuma árvore está sozinha.
Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso”.
Nas frases “Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso” aparecem frases curtas. O que elas
produzem?
a) Efeito de continuidade
b) Efeito de hesitação
c) Efeito de dúvida
d) Efeito de ênfase
e) Efeito de complementação
02. Assinale a alternativa em que o pronome átono está corretamente empregado:
a) Explicaremos-lhe todos os detalhes da viagem.
b) Não quer-te ofender.
c) Dirigiu-se à sala de aula cuja porta estava entreaberta.
d) Mais aprende-se vendo, do que ouvindo.
e) Ninguém machucou-se gravemente no acidente automobilístico.
03. Analise o trecho: “[...] agora eu penso diferente. Anos atrás eu não era feliz, mas apenas
ignorante.”
Escolha a alternativa correspondente à função da conjunção mas no trecho acima:
a) Faz uma oposição entre o tempo presente e ao passado.
b) Complementa a ideia de felicidade com a de ignorância.
c) Faz uma oposição entre pensar diferente e ser diferente.
d) Estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância
e) Complementa a ideia do que ele pensa hoje.
04. Assinale a frase que está corretamente pontuada:
a) O prefeito, fará uma homenagem aos funcionários, a partir das oito horas.
b) Esperamos, que as mulheres fiquem satisfeitas, com os presentes recebidos.
c) O professor, esgotou todas as formas, para explicar o conteúdo aos alunos.
d) Se tudo der certo voltarei, hoje mesmo.
e) Satisfeitos, os políticos foram às ruas, para agradecer os votos recebidos.
05. O texto abaixo apresenta uma dica dada pelo Instituto Ethos:
“Ao fazer compras, leve sua própria sacola, de preferência as de pano resistente. Com esse
gesto simples, você deixará de participar da farra das sacolinhas plásticas, que entopem
cada vez mais os lixões das grandes cidades”.
A dica que foi dada pretende:
a) Contribuir para a preservação do meio ambiente
b) Vender mais sacolas de pano
c) Evitar o desperdício das sacolas plásticas
d) Evitar entupimento dos bueiros, principalmente quando chove
e) Deixar um mundo melhor para as próximas gerações.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio
Negrinho.
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá.
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros.
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul.
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra.
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro.
07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro
de 2020:
a) China
b) Japão
c) Estados Unidos
d) Índia
e) Inglaterra
08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br):
a) São um conjunto de pagamentos para o banco.
b) É uma forma de pagamento online.
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil.
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.
e) É uma forma de investimentos financeiros.
09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe
10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte:
www.quiriri.com.br):
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho.
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá.
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul.
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Com relação aos documentos oficiais, marque a alternativa correta que descreve o que é Ata.
a) Modalidade de documento não oficial em que um resumo é feito em um livro específico, sobre
os fatos mais importantes ocorridos em uma assembleia, reunião ou sessão.
b) Modalidade de comunicação oficial interna entre unidades administrativas de um órgão.
Possui agilidade em sua tramitação e simplicidade em procedimentos burocráticos.
c) Modalidade de documento de acesso público de ordem oficial. Exemplo: edital de um
concurso público contém todas as regras e normativos do certame.
d) Modalidade de documento oficial em que um resumo é feito em um livro específico, sobre os
fatos mais importantes ocorridos em uma assembleia, reunião ou sessão.
e) Modalidade de documento não oficial em que um resumo é feito em um livro específico, sobre
os fatos menos importantes ocorridos em uma assembleia, reunião ou sessão.

12. Sobre os documentos oficiais, marque V para verdadeiro e F para as falsas:
( ) O ofício é uma correspondência interna e externa trocada entre autoridades de hierarquia
equivalente ou enviada a alguém de hierarquia superior à daquele que assina. Seu uso está restrito
ao tratamento de assuntos oficiais (conforme ordens legais) pelos órgãos da Administração Púbica
entre si e também com particulares.
( ) O memorando oficial é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um
mesmo órgão, que estão hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Logo, trata-se
de uma forma de comunicação interna.
( ) a carta é o instrumento usual da correspondência social do administrador e altas chefias, vale
dizer, sendo empregada nas comunicações de caráter social decorrentes do cargo ou função
públicos.
A sequência está correta em:
a) V; V; V;
b) F; V; V;
c) F; F; V;
d) V; V; F;
e) V; F; V.
13. Com relação aos documentos oficiais, relacione as duas colunas.
1) Requerimento
2) Portaria
3) Certidão
4) Decreto
( ) Ordem, decisão ou determinação legal, emitida por uma autoridade superior, pelo chefe de
Estado, por uma instituição, civil ou militar, laica ou religiosa.
( ) Documento oficial de ato administrativo, baixado por autoridade pública e destinado a dar
instruções ou fazer determinações de várias ordens.
( ) documento pelo qual a pessoa física ou jurídica requer algo a que tem direito – supostamente ou
não –, desde que este seja concedido por algum ato normativo (leis, decretos, entre outros).
( ) documento no qual se dá testemunho de um fato; é declaração legal, de fim comprobatório,
baseada em registros públicos.
A opção que representa a sequência correta, de cima para baixo, é:
a) 2, 4, 1, 3.
b) 4, 2, 1, 3.
c) 4, 3, 1, 2.
d) 2, 4, 3, 1.
e) 4, 2, 3, 1.
14. O Organograma é o gráfico que mostra, a estrutura de uma empresa, os níveis de autoridade,
poder de decisão, quantidade e distribuição de diretores, departamentos, divisões, seções, setores.
Através dele pode-se identificar o tipo de estrutura adotada pela empresa, mas antes é preciso
descrever os cargos e as atividades de cada uma das funções. Marque a alternativa que apresenta
os Principais tipos de Organograma:
a) Circular, clássico vertical, horizontal, matricial;
b) Circular, linear, horizontal, matricial;
c) Circular, clássico vertical, linear, matricial;
d) Circular, clássico vertical, horizontal, linear;
e) Linear, clássico vertical, horizontal, matricial;
15. Marque a alternativa que descreve corretamente o Fluxograma:
a) O Fluxograma é uma sequência ilógica de procedimentos relacionados de determinada
atividade organizacional. Também pode ser entendido como um organograma esquemático que
detalha cada ação a ser executada em um processo.
b) O Fluxograma é uma sequência ilógica de procedimentos relacionados de determinada
atividade organizacional. Também pode ser entendido como um diagrama esquemático que
detalha cada ação a ser executada em um processo.
c) O Fluxograma é uma sequência lógica de procedimentos inter-relacionados de determinada
atividade organizacional. Também pode ser entendido como um diagrama esquemático que
detalha cada ação a ser executada em um processo.

d) O Fluxograma é uma sequência lógica de procedimentos inter-relacionados de determinada
atividade organizacional. Também pode ser entendido como um organograma esquemático que
detalha cada ação a não ser executada em um processo.
e) O Fluxograma é uma sequência ilógica de procedimentos inter-relacionados de determinada
atividade organizacional. Também pode ser entendido como um organograma esquemático que
detalha cada ação a não ser executada em um processo.
16. Segundo o artigo 16º do CTN, imposto “é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. Diante ao
exposto, marque a alternativa que contém os principais impostos do Brasil:
a) ICMS; TRSS, IOF; SELIC.
b) ICMS; IPVA, ISS; TRSS.
c) ICMS; IPVA, IOF; TRSS.
d) ICMS; IPVA, IOF; SELIC.
e) ICMS; IPVA, IOF; ISS.
17. Sobre as formas de Tratamento em correspondências oficiais, marque V para verdadeiro e F para
as falsas:
( ) Em correspondências emitidas ao Presidente da República o vocativo correto é “Excelentíssimo
Senhor Presidente da República” e o tratamento no corpo do texto deve ser utilizado “Vossa
Excelência”.
( ) Em correspondências emitidas ao Ministro de Estado o vocativo correto é “Excelentíssimo Senhor
Ministro” e o tratamento no corpo do texto deve ser utilizado “Vossa Excelência”.
( ) Em correspondências emitidas ao Deputado Federal o vocativo correto é “Senhor Deputado” e o
tratamento no corpo do texto deve ser utilizado “Vossa Excelência”.
( ) Em correspondências emitidas a outros postos militares o vocativo correto é “Senhor + Posto” e o
tratamento no corpo do texto deve ser utilizado “Vossa Senhoria”.
A sequência está correta em:
a) V, V, V, V.
b) F, F, F, F.
c) V, F, F, V.
d) F, V, V, F.
e) V, F, V, V.
18. O artigo 7º da Constituição Federal dispõe acerca dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social.
Marque a alternativa INCORRETA em relação aos direitos constantes neste artigo.
a) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de
lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
b) Proteção em face da automação, na forma da lei;
c) A duração do trabalho normal pode ser superior a dez horas diárias e sessenta horas
semanais.
d) Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos;
e) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o
trabalhador avulso.
19. Qual guia do Microsoft Word 2016, em português, é utilizado para iniciar Mala Direta?
a) Revisão.
b) Referencias.
c) Layout.
d) Correspondência
e) Design.

20. Uma planilha é implementada conforme descrito abaixo:
A
B
C
01
10
13
=SOMA(A1:A4)
02
25
26
CONT.NÚM(A1:A4)
03
45
04
50
Assinale a alternativa que indica corretamente o resultado da célula C1 e C2.
a) 130 e 21.
b) 130 e 4.
c) 39 e 130.
d) 130 e 39.
e) 39 e 4.

